AFRAPPORTERING FRA UNGERÅDETS
OPSTARTSKONFERENCE I HORSENS KOMMUNE
AFHOLDT I FÆNGSLET I HORSENS

KONFERENCEN
Lørdag den 26. september 2015 blev der afholdt opstartskonference for det nye ungeråd i Horsens
Kommune. Ud af rådets 28 medlemmer var 15 energiske unge mennesker mellem 15 og 29 år mødt op
til en dag med fokus på at kickstarte rådets arbejde og skabe netværk og sammenhold deltagerne i
mellem.

KONFERENCENS PROGRAM
09.30

MORGENMAD
Velkomst
Filmoverraskelse
Speed-meeting
Inspiration fra det tidligere ungeråd
Horsens-drømme

12.00

FROKOST
Arbejdsgrupper & spilleregler
Kreative præsentationer
Adventure-race

16.00

KAFFE OG KAGE

OPBAKNING FRA
BORGMESTEREN
Borgmester Peter Sørensen ville gerne have deltaget i ungerådskonferencen, men var forhindret. Derfor
havde arrangørgruppen udarbejdet en film med en personlig hilsen fra Borgmesteren. Klik på filmen til
højre og hør, hvorfor Peter Sørensen bakker op om ungerådets arbejde:

… I kan også se filmen på linket her:

https://www.dropbox.com/s/g36970wfpvn8jgw/forh%C3%B8r%20med%20Peter.mp4?dl=0

NETVÆRK OG
SAMMENHOLD

Formiddagens arbejde handlede om, at medlemmerne af ungerådet skulle lære hinanden at kende, da
dette er en af forudsætningerne for, at rådet kan få succes med opgaver og projekter.
Derfor blev der afholdt speed-meeting.

INSPIRATION FRA DET TIDLIGERE
Repræsentanter fra det tidligere ungeråd
UNGERÅD
fortalte om deres arbejde og erfaringer, og
alle havde mulighed for at stille spørgsmål.
De sagde blandt andet:
•

Alle skal være med til at trække læsset,
så ingen står alene tilbage med alle
opgaverne.

•

Det sociale sammenhold har stor
betydning for Ungerådets arbejde.

•

Vær engageret og tag ansvar.

DRØMMENES
VIKARBUREAU
Alle konferencedeltagerne blev bedt om at tænke på deres drømme for Horsens. Hvad skal der til for at
Horsens bliver en endnu bedre kommune for unge at bo i var det spørgsmål, deltagerne skulle tænke
over.
Drømmene blev delt og genfortalt af en ”vikar”. Hensigten med øvelsen var at sætte fokus på, at
medlemmerne af ungerådet arbejder på vegne af alle kommunens unge og ikke kun skal have øje for
egne ønsker og idéer – men også være lydhøre overfor andre unges ønsker, behov og drømme. På den
måde skal ungerådet fungere som ”drømmevikarer” for alle kommunens unge.
Efter drømmedelingen blev der udarbejdet et drømmekort over Horsens.

DRØMMENES
VIKARBUREAU

HORSENSDRØMMEKORT

Cykelsti fra Horsens til
Hamborg – og ud i resten
af Europa. Cykelstier til de
mindre byer omkring
Horsens
Genåbne Jernlageret

Lektiehjælp. Få alle
uddannelsesstederne
samlet ét sted for at
hjælpe hinanden

Ungerådets egen
rumstation

Gøre Horsens til DK’s
mest internationale
ungdomsby fx
velkomstprogrammer
for udenlandske
studerende

Foredrag for unge
indenfor forskellige fag
til en fast månedlig pris

Udvidet Buddykoncept
Ungehus for de 15-25
årige med kaffebar og
rulleskøjtebane – i en
tom bygning. For alle
unge uanset uddannelse
eller job

Anderledes
”skolesystem” –
mere brobygning og
parktik + kombineret
skole og arbejde

Sommerferieaktiviteter
– fx telttur i kommunen

Her bor jeg
pub crawl

Muligheder for at
afprøve job og
forskellige uddannelser
– så man har et bedre
grundlag at træffe
beslutning ud fra vedr.
karriere og
uddannelsesvalg
Studerende viser selv deres
skole frem for nye
potentielle studerende –
det skal ikke kun være
underviserne

Udveksling mellem
uddannelserne – fx
konkurrencer med
udgangspunkt i fysik,
dansk, matematik mv.
Fede præmier og socialt
sammenhold

Starte ungerådet op med
en opmærksomhedsskabende event i byen

Løbende konkurrencer
på ungerådets FB-side
for hold. Fx ”Hvem
kommer først til
Rådhuspladsen med en
tandbørste”
Mulighed for at dyrke
utraditionelle og
kreative
fritidsinteresser

HORSENS
DRØMMEKORT

FROKOST
Der var frokost på ægte fængselsmanér, og maden var et hit hos deltagerne.

OPEN SPACE
Efter frokost blev de unge præsenteret for de arbejdsområder,
som ungerådet har mulighed for at beskæftige sig med. Der blev
hængt skilte op i lokalet med de forskellige temaer, med mulighed
for at rådets medlemmer også selv kunne foreslå egne temaer.
De unge skulle efterfølgende gå hen til det arbejdsområde, som de
fandt mest interessant og gerne ville arbejde med. Sammen med
de andre deltagere, som også var interesseret i temaet, skulle de
udvikle idéer til projekter inden for det valgte tema.
Temaerne var:
• Internationalisering
• Studenterhus
• PR for ungerådet
• Events/arrangementer
• Inddragelse af kommunens unge

SPILLEREGLER
De forskellige arbejdsgrupper skulle efterfølgende
udarbejde tre sæt spilleregler, som fremover skal
danne rammen for deres videre arbejde i gruppen.
Projektidéer inden for hvert tema samt spilleregler
blev af hver gruppe præsenteret for de resterende
deltager.
Der blev oprettet arbejdsgrupper inden for følgende
temaer:
•
•
•
•

Internationalisering
PR
Events/arrangementer
Studenterhus

INTERNATIONALISERING (Jeppe, Mette/Emil, Inna)
Indsatsområder og idéer
•
•
•
•
•

Opmuntre lokale virksomheder til at ansætte
internationale studerende
International aften – hvor danske og
internationale studerende kan udveksle
erfaringer om deres land
’Erasmus Sleepover’ – studerende inviterer
hinanden til på besøg i deres hjemland og får
mulighed for at vise en nye side af landet
’Reunion’ – invitere de tidligere studerende
tilbage til et besøg i Danmark
Lære dansk med de danske studerende og
samtidig lære dem et nyt sprog

INTERNATIONALISERING (Jeppe, Mette/Emil, Inna)
Succeskriterier
• At få realiseret en international aften
• At bringe danske og internationale studerende tættere
sammen
• Gøre arbejdsgruppen til et godt sted at være
• Have et positiv attitude
• HYGGE
Spilleregler
• Tale engelsk så alle kan være med
• Komme til møderne i ungerådet hvis du har stemmeret
• Blive ved med at arbejde og gøre vores bedste, selvom
vi har nået vores mål

EVENTS/ARRANGEMENTER (Melissa og Nanna)
Indsatsområder og idéer
• Her bor jeg ’popcrawl’ style – rundt og besøge unge i Horsens, der hvor
de bor
• Sommerevents fx kanotur
• Forskellighed – der skal være noget for alle aldre
• ’En gulerod’ – en event vi hurtigt får lavet og kommer i mål med =
succesoplevelse
• Eventgruppe på Facebook
• ’Hvordan laver man et event’-video
Spilleregler
• Statusmøde én gang hver måned
• Balance i opgavefordelingen – alle skal være med til at trække læsset
• Godt humør og god energi

PR

(Pernille, Sidse, Mads Pihlman)

Indsatsområder og idéer
• Komme på alle sociale medier (Twitter, Instagram, Snapchat)
• Komme i TV-Horsens og få artikler i Horsens Folkeblad, Spot On, Horsens Posten
• Lave reklameplakater (også på engelsk til de internationale studerende)
• Skaffe ’likes’ på Facebook ved hjælp af konkurrencer og give-aways
• Blive sponsor for nogle fx fitnessatleter
• Få nogle virksomheder til at sponsorere os fx tøj til rådsmedlemmer
• Samarbejde med eventgruppen og andre, der laver arrangementer for unge

PR (Pernille, Sidse, Mads Pihlman)
Spilleregler
• Statusmøde én gang hver måned
• Balance i opgavefordelingen – alle skal være med til at trække læsset
• Godt humør og god energi
Da PR og Eventgruppen kommer til at arbejde meget sammen og har de samme spilleregler.

STUDENTERHUS
(Jonathan, Kenneth, Thomas, Jonas, Janne, Line)
Indsatsområder og idéer
Aktiviteter:
- Sportsaktiviteter
- Lektiehjælp
- Foredrag

Faciliteter:
- Grupperum
- Plads til tidsfordriv

Spilleregler
• Overholde aftaler
• Løfte i flok
• Løbende korte pauser
• Ingen idéer er dårlige
• Udvalgs- Facebookgruppe
• Dagsorden
• Korte mål – deadlines

Andet:
-Spørgeskema til unge om hvad
studenterhuset skal indeholde
- Huset skal være ’vores eget’

TVÆRFAGLIGT ARBEJDE PÅ TVÆRS AF
UDDANNELSER (Melanie, Malene)
Indsatsområder og idéer
• Se min skole – ung til ung
Unge tager ud og fortæller om og repræsenterer deres
uddannelsesinstitution. Unge vejleder hinanden om
uddannelsesvalg.
Konkurrencer på tværs af uddannelserne fx i fag som
kemi, fysik, dansk, historie
Hver skole stiller op med et hold og dyster mod de andre
skoler. Man kan vinde penge til skolen, som kan bruges
på fx ting til kemilokalet, som skolen måske ikke vil købe
på grund af økonomi. Præmien kunne også være en
tur/oplevelse for skolens elever/studerende.
•

TVÆRFAGLIGT ARBEJDE PÅ TVÆRS AF
UDDANNELSER (Melanie, Malene)
• Mere og bedre brobygning
Så man kan nå at prøve flere skoler/linjer af, så man har
muligheden for at finde den helt rigtige uddannelse.
• Gruppearbejde mellem to ens uddannelser
For eksempel Horsens Udviklings- og Produktionshøjskoles
mekanikeruddannelse og Learnmark mekanikeruddannelse.
Skolerne blandes i grupper, så de nu skal samarbejde på tværs
om at løse udvalgte opgaver.

TVÆRFAGLIGT ARBEJDE PÅ TVÆRS AF
UDDANNELSER (Melanie, Malene)
• Teambuilding mellem to forskellige uddannelser
For eksempel SOSU mod/med landbrugsskolen, som skal lave innovation sammen eller dyste mod
hinanden og præsentere deres idéer for alle de andre.
• Lave innovation med andre lign. uddannelser
Så de er på samme niveau og derfor bedre kan følge/forstå hinanden
• Lave lektiecaféer til de forskellige fag, hvor det er tilladt for alle uddannelsesstederne at komme
Der vil være forskellige dage til de forskellige fag, og lektiecaféen vil blive holdt på de forskellige
skoler. Her vil der kræves tilmelding fra uddannelsesstedet.

TVÆRFAGLIGT ARBEJDE PÅ TVÆRS AF
UDDANNELSER (Melanie, Malene)
Spilleregler
• Udvikle spørgeskema til leder og elever på de
forskellige uddannelsessteder.
• Mødes 1-2 gange om måneden til fx
opfølgning af de forskellige projekter og for at
skabe nye projekter.
• Sørge for holdbar kontakt til de andre
uddannelsessteder.
• Sørge for ordentlig kommunikation mellem
gruppens medlemmer og kontaktpersoner på
uddannelsesstederne.

ADVENTURE-RACE
Om eftermiddagen var der adventure-race i og omkring fængslet, med masser af sjove og
udfordrende teambuilding-øvelser.

ADVENTURE-RACE

ADVENTURE-RACE

EVALUERING
Dagen sluttede med kaffe og kage, og der blev overrakt en trofæhat til det vindende hold. Alle
deltagerne blev ved konferencens afslutning bedt om at skrive 3 udsagn, som de mente beskrev dagen.

SJOVT
HYGGELIGT
UNDERHOLDENDE
NYT
INSPIRERENDE
PRODUKTIVT

LÆRERIGT BÅDE
PERSONLIGT OG
FAGLIGT

SUPER
ARRANGEMENT
GODT PLANLAGT

GODT ORGANISERET
INTERESSANT
LÆRERIGT
EFFEKTIVT
VELSMAGENDE
HELT EMINENT

GODT PROGRAM
GOD LOCATION
GOD MAD

TAK FOR EN FANTASTISK DAG
Arrangørgruppen bag konferencen vil gerne takke alle for
en fremragende dag. Vi glæder os til det fortsatte arbejde i
ungerådet – vi er godt på vej!

